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VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS  
Data Publicación Oferta: 6/OUTUBRO/2022 

 
Publicadas as valoracións provisionais o pasado 14 de febreiro de 2023, non recibíndose 

ningunha reclamación ás mesmas e logo de reunirse a comisión de selección reafírmanse 

estas puntuacións das valoracións provisionais e resultan as seguintes valoracións 

definitivas de méritos para cada un dos criterios fixados nas bases: 

 

Nome C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Total 

Díez Lázaro, Rubén 0 1,50 10 5 0 3 3 0 22,50 

Grela Llerena, 
Cecilia 

1 1,50 0 5 0 3 0 0 10,50 

 

C1. Inglés  B2: 1 punto, C1: 2 puntos, C2: 3 puntos 

C2. Publicacións científicas en revistas indexadas ou presentacións orais en congresos 

relacionadas con computación grid ou cloud:   0,5 ptos por cada presentación ou artigo ata un 

máximo de 3 puntos 

C3. Participación en proxectos de investigación sobre infraestruturas de computación Grid ou 

computación Cloud europeas:  0,5 puntos por cada mes de participación, ata un máximo de 10 

puntos 

C4. Participación en proxectos de investigación internacionais, rexionais ou estatais 

relacionados coa computación Grid ou Cloud:  0,2 puntos por mes de experiencia práctica en 

proxectos grid ou cloud ata un máx. 3 puntos por proxecto. Puntuación máx.: 5 puntos 

C5. Experiencia práctica en programación con Python, Perl, PHP, Django, Bootstrap, Dojo ou 

Java:  0,1 ptos por mes de experiencia práctica ata un máximo de 3 puntos 

C6. Experiencia práctica en administración de sistemas en contornos UNIX/LINUX: 0,1 puntos 

por mes de experiencia práctica ata un máx. 3 puntos 

C7. Experiencia práctica en administración de sistemas grid ou clusters de computación  0,3 

puntos por mes de experiencia práctica ata un máx. 3 puntos 

C8. Certificacións oficiais Linux: RHCT, RHCE, LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3, NCLP, CompTIA Linux+   

RHCT: 0,5 puntos, RHCE: 1 punto, LPIC-1: 0,5 puntos, LPIC-2: 1 punto, LPIC-3: 1 punto, NCLP: 1 

punto, CompTIA Linux+: 0,5 puntos.  

De acordo ao disposto nas Bases, no anexo B.1, corresponde convocar para a entrevista 

ás 5 persoas que obtiveran a puntuación máis alta na valoración dos méritos. 

Convócanse para o xoves día 23 de febreiro de 2023, de maneira presencial, a partir 

das 13:00 horas para realizar a entrevista persoal na seguinte orde: 
• Díez Lázaro, Rubén: ás 13:00 horas 

• Grela Llerena, Cecilia: ás 13:20 horas 

Para calquera consulta ou aclaración debe dirixirse a:  

emprego@cesga.es ou no teléfono 981 569810  

 

En Santiago de Compostela á data da sinatura dixital 
 

Asdo.: Carlos Fernández Sánchez 
          Presidente Comisión de Selección                            

 

Asdo.: Pablo Rey Mayo 
          Secretario Comisión de Selección 
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